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Abstract  
The novel "Kiss the Lovely Face of God" is one of the successful fiction 

works of recent years in Persian literature, which attracted the attention of 

Iranian readers and translators of other languages. Due to entering various 

social and cultural situations in the modern and urban areas of Iran, this 

novel contains many cultural components that challenge translators. Going 

through these cultural components requires exact interaction and familiarity 

with contemporary Iranian culture. This work was translated into Arabic 

twice in 2014. "Ivir" offers seven strategies for translating cultural elements, 

including borrowing, defining, literal translating, replacing, word-building, 

and deleting and adding. In this study, the performance of two translators of 

the novel "Kiss the Lovely Face of God" in the transfer of cultural elements 

based on "Ivir" approaches has been investigated. By analyzing and 

comparing the two translations, it is clear that the most used method is the 

replacing strategy, which is sometimes accompanied by defining and adding. 
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 ماه روی» رمان فرهنگی عناصر یابیمعادل مقایسة و تحلیل
 «ایویر» رویكرد بر تكیه با بیعر  ترجمة دو در «ببوس را خداوند

 ایران تهران، تهران، دانشگاه عربی، ادبیات و زبان گروه دانشیار،   فکري  مسعود
 

 

 ایران تهران، تهران، دانشگاه عربی، ادبیات و زبان دکتری دانشجوی   فاضلی ندا

 چکيده
 اقبال با كه است فارسی ادبيات اخير هايسال موفق داستانی آثار از «ببوس را خداوند ماه روي» رمان

 هايموقعيت به ورود سبب به رمان این. است شده مواوه دیگر هايزبان مترومان و ایرانی خوانندا
 كه است فراوانی فرهنگی هايمؤلفه حاوي ایران، شهري و مدرن ساحت در متنوع فرهنگی و اوتماعی
 فرهنگ با دقيق آشنایی و تعام، به نياز هامقوله این از گذر. كندمی روروبه هایینالش با را مترومان

 ترومة براي راهبار هفت «ایویر. »شد ترومه عربی زبان به بار دو 1864 سال در اثر این. دارد ایران معاصر
 و سازيواژه وایگزینی، اللفظی،تحت ترومة تعری،، گيري،وام شام، كه است داده ارائه فرهنگی عناصر
 انتقال در ببوس را خداوند ماه روي رمان متروم دو عملبرد پژوهش این در. شودیم كردن اضافه و حذف
 ترومه، دو مقایسة و تحلي، با. است گرفته قرار بررسی مورد «ایویر» رویبردهاي بر تبيه با فرهنگی عناصر

 اههمر اضافه و تعری، با گاه كه است وایگزینی راهبار استفاده مورد روش بيشترین شودمی مشخص
 . شودمی

  .ببوس را خداوند ماه روی ایویر، رمان، فرهنگی، عناصر ترجمه،: هاکليدواژه

                                                            
  :نویسنده مسئولmfekri@ut.ac.ir 
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 مقدمه
ترین ابزار تعام، فرهنگی ووامع است. فرهنگ و زبان دو پدیدا مستق، مهم« ترومه»

فرهنگی و شوند. پویایی این دو پدیده در گرو هم و همينقور تعام، بينمحسوب نمی
گيري یک تعام، گيرد. براي شب،ین تعام، به واسقة ترومه صورت میا ؛زبانی استبين

امروزه حفظ طعم »درست و سالم، نياز به شناخت متقاب، ووود دارد. عالوه بر شناخت 
در ترومه اهميت بيشتري یافته است، نراكه این به كار غناي ادبيات و  بيگانة اثر اصلی

 (. 36: 6868)نصيري، « كندفرهنگ بومی كمک می
طور برقراري ارتباط درست و  ترومه كردن با حفظ طعم بيگانة اثر اصلی و همين

پژوهان قرار مؤثر با خواننده، فرآیندي پيچيده است كه همواره مورد تووه ترومه
طلبد و مترومان با هاي متفاوتی میگيرد. ترومة عناصر فرهنگی متن مبدأ، رویبردمی

هاي ترین نالشیبی از مهم ،زنند. بنابراینمیتووه به موقعيت دست به انتخاب 
 ترین رویبرد است.مترومان در انتقال مؤثر عناصر فرهنگی، انتخاب مناسب

امروزه ادبيات داستانی در همة وهان وایگاهی مهم و مورد تووه یافته است. این 
 اي در حال پيشرفت و رشد است و از طریق ترومه و با سرعتگونه به شب، گسترده

برخاسته از متن وامعه  شود. ساختار داستان كه عموماًاي در ميان ووامع مبادله میفزاینده
هاي فرهنگی به شب، قاب، تووهی و فرهنگ نویسنده است، ناگزیر باعث بازتاب مقوله

ها هاي مناسب براي انتقال آنشود.  این امر مترومان را ملزم به انتخاب معادلدر آثار می
كند تا بتوانند به پيوند و تعام، فرهنگی مؤثري بين اثر و مخاطبان زبان صد میبه زبان مق

، آورندهایی كه ترومة این عناصر به ووود میمقصد دست یازند. در پی نالش
پژوهی هایی را براي تسهي، ترومه و ترومهها و راهبردپردازان عرصة ترومه روشنظریه

 دهند.پيشنهاد می

 توسط نشر6876اثري از مصقفی مستور است كه در سال  «را ببوسروي ماه خداوند »
سبک، ودي و اي صاحبمنتشر شد. پس از آن مستور به عنوان نویسنده« مركز»

. این رمان بيش از نه، بار تجدید ناپ شده است گردیدآوازه رمند مقرح و پدغدغه
بلبه در خارج از  ،یران(. این اقبال گسترده نه تنها در ا641: 6836پور، حسين :ك. )ن

شود. این رمان تا به حال به هاي مختل، دیده میكشور و با ترومة این اثر به زبان
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ومله عربی، ایتاليایی، روسی، تركی، كردي و اندونزیایی ترومه شده  از هاي زیاديزبان
  است.
 راندر ساحتی مدرن از وامعة امروز ایران و در شهر ته «روي ماه خداوند را ببوس»

هاي شود. رمان حاوي عناصر فرهنگی خاص وامعة امروز ایران است. در سالروایت می
با تووه به اند. اي به آثار داستانی فارسی داشتهاخير مترومان عرب گرایش فزاینده

هاي اخير و بازتاب آن در این تحول، پویایی و شبوفایی ادبيات داستانی فارسی در سال
توان ترومة عربی این اي ودید در تعام، ميان فارسی و عربی میاثر و همچنين رویبرده

نوین با داستانی فارسی  آثار تعام، ادبياتوزء اولين هاي نوینش را رمان با ویژگی
محتواي خاص و ساحت فرهنگی روایت مخاطب امروزيِ عربِ ادبيات فارسی دانست. 

روي ماه خداوند را »ة عربی آن مورد تووه مترومان و مخاطبان عرب قرار گرفت.  تروم
شود و موفق به ارائة گامی در وهت تعاملی مؤثر با مخاطب عرب محسوب می «ببوس

خوانشی ودید از فضاي فبري و فرهنگی حاكم بر وامعة روشنفبر ایران در ووامع 
 ها ي عربی ترومه شده است.عربی شده است. این اثر دو بار در كشور

یابی معادل ةبا طرح سؤاالت زیر به تحلي، و مقایس این پژوهش بر آن است تا   

 عربی آن بپردازد: ةهاي فرهنگی رمان روي ماه خداوند را ببوس در دو تروممقوله

 اند؟هر كدام از دو متروم در انتقال مفاهيم فرهنگی نه راهبارهایی را به كار بسته -
تري یک گزارا مناسبكدام در انتقال هر عنصر فرهنگی،متروم  دو با مقایسة عملبرد  -

 ؟   را برگزیده است

هاي فرهنگی عراقی و مصري نه اثري بر گزینش معادل ةتعلق دو متروم به دو وامع -
 دارد؟

عربی آن با سه فضاي فرهنگی ایرانی، عراقی و مصري  ةدر بررسی این اثر و دو تروم
تخاب راهبارهاي مواوه هستيم. طبعاً تفاوت فرهنگی مووود ميان مترومان در ان

متروم عراقی و « غسان حمدان»گزینی تاثير خواهد داشت. شایان ذكر است كه معادل
متروم مصري، هر دو تجربة زندگی در ایران و تعام، مستقيم با « احمد عاط، ابوالعزم»

 اند.   زبان فارسی و فرهنگ ایرانی را داشته
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 ضرورت پژوهش
در ایران تأثير مشهودي بر « مقالعات ترومه»و « یعرب ةتروم»ي دانشگاهی هارشته ةتوسع

پژوهی ترومه و تعام، دو زبان فارسی و عربی داشته است. این امر باعث گسترش ترومه
ادبی منجر به بازتاب فضاي فرهنگی  ةبا مبانی علمی و وهانی شده است. ماهيت این گون

را بيش از پيش متووه پژوهان مترومان و ترومه ،شود؛ بنابرایننویسنده می ةوامع

 صورتهاي زیادي در این زمينه اخيراً پژوهش و در پی آن هاي فرهنگی كردهمقوله

هاي فرهنگی در تعریب آثار داستانی فارسی ؛ اما پژوهش در زمينة مقولهاستگرفته 

هاي آثار عربی به فارسی پژوهان ایرانی بيشتر به ترومهخورد و ترومهكمتر به نشم می

تواند تووه و حساسيت مترومان اند. در حالی كه پرداختن به این موضوع میهپرداخت
عرب را افزایش دهد و در نهایت وهت انتقال هر نه بهتر آثار ادبيات فارسی سودمند 
واقع شود. با تووه به عدم دستيابی به پژوهشی در بررسی و مقایسة دو ترومة عربی بر آن 

 ریب از رمان روي ماه خداوند را ببوس بپردازیم. شدیم تا در این مقاله به دو تع

 پژوهش ةپيشين
هاي عربی و هاي فرهنگی در ترومههاي زیادي كه به بررسی مقولهاز وملة پژوهش

 توان به موارد زیر اشاره كرد.اند میفارسی پرداخته

 گزینی عناصر فرهنگی رمان بوف كور در ترومة عربی با تبيهتحلي، معادل»مقالة  -

( تهيه شده است. 6867آبادي )به كوشش عليرضا نظري و ليال حبيب« بر رویبرد ایویر
بر اساس « صادق هدایت»هاي فرهنگی رمان بوف كور اثر بندي مقولهنگارندگان با دسته

با « ابراهيم دسوقی شتا»به تحلي، و بررسی ترومة عربی  6ماركالگوي پيشنهادي نيو

. عناصر فرهنگی مختل، و متنوع بوف كور، متروم عرب را به اندپرداخته 1رویبرد ایویر

گزینی واداشته است. وي اساس كار خود را بر استفاده از هاي متعددي در معادلروش
قرار داده است. در نتيجة این پژوهش آمده است كه با ووود ترومة « وایگزینی»روش 

                                                            
1. Newmark, P. 

2 .Ivir, V. 
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هاي تلفيقی مانند ب از روشگيري مناسقاب، قبول از رمان، متروم به دلي، عدم بهره

 یابی فرهنگی نندان دقيق و با وحدت رویه عم، نبرده است.پاورقی در معادل

نجيب  اللص و الکالبپذیري عناصر فرهنگی در رمان هاي ترومهنالش»مقالة  -

را روشنفبر و همباران « محفوظ؛ مقایسة دو ترومه با تبيه بر نهارنوب نيومارك

 اللص و الکالبدر این مقاله، دو ترومة رازانی و بادرستانی از رمان اند.  ( نگاشته6861)

با تبيه بر نهارنوب نظري نيومارك مورد بررسی قرار گرفته اند. نتيجة حاص، از  

هاي گزینی مقولههاي تلفيقی كه در معادلپژوهش این بوده است كه مترومان از روش

 اند.متر بهره وستههاي موفق محسوب می شوند، كفرهنگی از راهبار

ها و پذیري عنصر فرهنگی نهادها، آداب و رسوم، وریاننگونگی ترومه»مقالة  -

از فاطمه « هاي عربی به فارسی با تبيه بر نهارنوب نظري نيوماركمفاهيم در ترومه

رجالٌ ، عائد إلی حیفاهاي عربی ( به ترومة داستان6861كيادربندسري و حامد صدقی )

هاي نيومارك اثر غسان كنفانی با تبيه بر دیدگاه لکعك علی الرصیفاو  فی الشمس

گيري حداقلی مترومان از پرداخته است. در نتيجة این پژوهش آمده است كه بهره

باعث ضع، و ابهام در « ها، اضافات و توضيحاتیادداشت»و « تلفيقی»هاي روش

 ها شده است.ترومه

بی بر رویبرد ایویر كه البته در حيقة فارسی مت -هاي عربیاز ومله پژوهش -

پذیري عناصر فرهنگی در خقبة ميزان ترومه»توان به مقالة گنجد، میادبيات داستانی نمی

( اشاره كرد. این 6861نژاد و ميرفت سلمان )اثر عليرضا حاويان« صد و هشتم نهج البالغه
ی در ترومة عناصر االسالم، شهيدي و دشتمقاله به بررسی و مقایسة  عملبرد فيض

گيري روش كارفرهنگی براساس دیدگاه ایویر پرداخته است. در این پژوهش نيز به

 شود.    ترین راه انتقال عناصر فرهنگی ارزیابی میها موفقتلفيقی در ترومه
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 هایافته
 . چهارچوب نظري2

، ر گرفته استرمان روي ماه خداوند را ببوس مورد اقبال مترومان و خوانندگان عرب قرا
اند. بيشترین رویبردها در تحلي، فارسی به آن نپرداخته -پژوهان عربیتاكنون ترومهاما 

بوده است. در این  6ارنوب نظري نيوماركهبا تبيه بر نها در پژوهش عناصر فرهنگی
بندي نيومارك  دهی به انواع عناصر فرهنگی مووود در رمان از دستهمقاله براي نظم

 .خواهد بودبر اساس رویبرد ایویر  هاده است و تحلي، ترومهاستفاده ش

 نظر دارند كه زبان محم، فرهنگ و متن، امروزه پژوهشگران بر این موضوع اتفاق»

هاي نالش (. معموال688ً :6866)احدي، « ظهور و حضور عناصر فرهنگی است  عرصة
به مسائ، فرهنگ و  پيش روي مترومان سبب شده است كه افراد زیادي به بحث راوع

اصقالحاتی كه  ةهم»شمرد؛ میگونه برهاي فرهنگی را اینمقوله 1ترومه بپردازند. پاالمبو

ها اشاره دارند، عناصر فرهنگی ها و فناوريها، آداب و رسوم، نهادبه وغرافيا، سنت
 (. 83: 6866)پاالمبو، « هستند

اي شاخص در مقالعات ترومه به عنوان نهره 6638( از 6661-1866نيومارك )پيتر 
در زبان انگليسی مقرح شد. وي نقش بزرگی در تحول مقالعات ترومه ایفا كرد. از 

آن است. او فرهنگ را ننين  ةعناصر فرهنگی و تروم ةپرطرفدارترین نظریات او در زمين

هاي خاص زندگی بشر به عنوان فرهنگ را روش زندگی و ولوه»كند: تعری، می

شوم. كلماتی دانم و بين زبان فرهنگ و زبان وهانی تمييز قائ، میاي بيان میاي بروسيله
...  و بيشتر كاالها همچون آینه و ميز و« ستاره»، «زندگی كردن»، «مردن»همچون 

 اما كلماتی همچون ،ها نالشی ووود نداردآن مةهایی وهانی هستند كه در تروواژه
فرهنگ  ةو ... كلماتی هستند كه وارد حيق« هروسي ةتابستان ةكلب»، «بادهاي موسمی»

اند و اگر بين دو فرهنگ زبان مبدأ و مقصد مناسبت ووود نداشته باشد، متروم در شده
 (.646: 1881)نيومارك، « مواوهه با آن دنار نالشی بزرگ خواهد شد

                                                            
1. Newmark, P. 

2. Palambo, G. 
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بندي مقوالت فرهنگی را ارائه ترین دستهدر همين راستا نيومارك یبی از وامع

 هد كه از این قرار است:دمی
 ها و...شناسی: گياهان و حيوانات یک سرزمين، آثار باستانی، دشت ها، ولگهبوم -
 )مصنوعات(: پوشاك، خوراك، حم، و نق،، ارتباطات و... فرهنگ مادي -
هاي تفریحی و هاي فرهنگی مشخص كه بيانگر فعاليتفرهنگ اوتماعی: واژه -

 هاي ملی خاص است.بازي
ادها، آداب و رسوم، فعاليت ها، وریانات، مفاهيم اوتماعی، حقوق مذهبی و هنري نه -

 و...
 (.69: 6633 )نيومارك، ها و حركات حين سخن گفتن و عادات و...اشاره -

این  ةروش براي ترومپانزده بندي عناصر فرهنگی، نيومارك عالوه بر دستهپيتر 

هاي رویبرد مدنظر قرار نخواهد گرفت وكه در این پژوهش  كندها پيشنهاد میمقوله
دهی هاي فرهنگی مورد تووه خواهد بود و تنها براي نظمدر ترومة مقوله پيشنهادي ایویر

بندي نيومارك بهره به این عناصر و پيشگيري از آشفتگی در ذكر موارد مختل،، از دسته
  ایم.وسته

 ه عبارتند از:كند كایویر هفت روش ترومه براي این عناصر عرضه می
زبان مبدأ روشی متداول در ترومه  امستقيم از واژ ابا استفادگيري  وام گيري:وام -

به نحوي )مثالً از طریق تعری،،  است. اگر واقعيت خاروی )فرازبانی( مورد نظر را قبالً
گيري روشی مؤثر براي انتقال ...( به خواننده بشناسانيم در این صورت، وام تصویر و یا

اغلب با « گيريوام»شود. به همين دلي، يق مفهوم از فرهنگی به فرهنگ دیگر میدق
 همراه است. « وایگزینی»و « تعری،»
عنصر متفاوت  اتعری،: در این روش، متروم با استفاده از آنچه افراد زبان مقصد دربار -

، كردن با تعری ،به عبارت دیگر .كندتعری، می ،داننددانند، آنچه را نمیفرهنگی می
گيري همراه است. پس از آنبه واژه را عيناً در زبان مقصد وارد كردیم، آن را در متن وام

 كنيم.یا در پانویس تعری، می
اللفظی گاهی به عنوان روشی براي پر كردن خألهاي تحتةاللفظی: ترومتحت ةتروم -

وفاداري آن به  ترین مزیت این روش،رود. مهملغوي و فرهنگی در ترومه به كار می
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اللفظی بيش از تحت ةعبارت اصلی در زبان مبدأ و رسایی آن در زبان مقصد است. تروم

رود كه در دو زبان و فرهنگ مبدأ و مقصد به واقعيت هایی به كار میهمه در باب واژه
 بيان متفاوتی از آن واقعيت دارند. ، ولیكنندخاروی یبسانی اشاره می

ي كه دو عنصر فرهنگی متعلق به دو فرهنگ در بخشی از معنی وایگزینی: در موارد -

كند. در این موارد نيز خأل فرهنگی نسبی مشترك، متروم از روش وایگزینی استفاده می
است. در واقع فرهنگ مقصد فاقد عنصر مورد نظر فرهنگ مبدأ نيست، بلبه عنصري 

فرهنگ مقصد را به عنوان  اهت، واژمشابه به آن دارد، متروم با استفاده از این شبا تقریباً

برد. مزیت روش وایگزینی، روشن بودن معانی كار می فرهنگ مبدأ به امعادل كام، واژ

ها براي خواننده است، اما اشبال مهم این روش نيز آن است كه زبانی و فرهنگی معادل

متووه  دهد و بدین ترتيب خوانندهمفاهيم دو فرهنگ مبدأ و مقصد را یبسان ولوه می
 شود.اختالف دو فرهنگ نمی

شود؛ زیرا از یک سو به ها استفاده میسازي: از این روش كمتر از سایر روشواژه -
خالقيت و نبوغ متروم و از سوي دیگر به توانایی و درك خواننده بستگی دارد. 

 ترین روش آن ایجاد روابطشود، اما متداولهاي مختلفی انجام میسازي به روشواژه
 تركيبی ودید ميان كلمات است.

حذف كردن: استفاده از روش حذف كردن، نه تنها به ماهيت مفهوم فرهنگی مورد  -
نظر، بلبه به موقعيت ارتباطی مورد نظر نيز بستگی دارد. متروم زمانی به حذف كردن 

تواند مفهوم مورد نظر را به زبان مقصد هاي دیگر میشود كه به كمک روشمتوس، می

 كند.تقال دهد، اما انتقال مفهوم خواننده را از درك پيام دور میان

ند كه خواننده همانند خود او از كاضافه كردن: گاهی در مواردي متروم احساس می -
به همين دلي، با افزودن توضيحاتی  ؛یک عنصر فرهنگی خاص اطالعات نندانی ندارد

 (.9-66: 6878ایویر،  :ك. پر كند )ن ند خأل اطالعاتی ميان خود و خواننده راكسعی می
عناصر فرهنگی تنها به یک روش بسنده  ةدر تروم انشایان ذكر است متروم   

ها با تووه به موقعيت عنصر فرهنگی در متن دست به انتخاب یبی از كنند. آننمی
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ه زنند. عمدتاً مترومان براي انتقال عناصر فرهنگی از تلفيق نند روش استفادها میروش

 كنند.می

 «روي ماه خداوند را ببوس». رمان 1
به ناپ « مركز»توسط نشر  6876بخش و در سال  بيستدر  روي ماه خداوند را ببوس

به عنوان بهترین رمان برگزیده شد. « قلم زرین»در وشنوارا  6838رسيده است. در سال 

كشی دكتر ، خودعام ادانشجوي دكتري فلسفه كه دربار« یونس»داستان، روایتی است از 
و « معنا ةمسئل» كند. مضمون محوري این رمان استاد فيزیک تحقيق می« محسن پارسا»

هاي ووو براي یافتن پاسخ در باب پرسشهاي رمان و وستسرگشتگی روحی شخصيت

 (.697و641: 6836)ن. ك: حسن پور،  شناسانه و ناظر بر معناي زندگی استهستی
ند روي ماه خداوند را ببوس به روانباوي افراد مصقفی مستور در داستان بل

نشين هاي اوتماعی و آنچه در ساختار كلی زندگی مردم شهرپردازد. دغدغهمی

ذهنيتی كه در اغلب آثار او  ؛دهدعمده ذهنيت این نویسنده را تشبي، می ،گذردمی

كشاند. مشهود است. این منظور، هميشه مستور را به فضاهاي متنوع فرهنگ شهري می

هاي اوتماعی شود و بافتآثارش در این گذار فرهنگی با او همراه می اخوانند ،بنابراین

ها تنوع این موقعيت هاي فبري خاص دینی ورویه كند.و طبقاتی گوناگونی را تجربه می

 شود.ي امروز ایران میباعث نمود هر نه بيشتر عناصر فرهنگی وامعه

 مترجمان رمان. 1-2
در  را نگار عراقی است. وي تحصيالت خودمتروم، نویسنده و روزنامه« دانغسان حم»

زبان »هاي آموزش در زمينه« حمدان»ادیان در ایران گذرانده است.  ةشناسی و فلسفوامعه

ها كتاب، فيلم، سریال و... را كند. او دهنيز فعاليت می« ادبی ةتروم»و « و ادبيات فارسی
س ترومه كرده است. این متروم مقاالتی در تصوف و عبراز فارسی به عربی و ب

 (.7: 1864شناسی ایرانی نيز دارد )مستور، وامعه

زبان و ادبيات فارسی از  ةآموختدانش« احمد عاط، محمود ابوالعزم» دكتر

ي مصر «المنوفيه»اكنون استاد دانشگاه است و هم« تهران»و « تربيت مدرس»هاي دانشگاه
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را نيز دارد. « عين شمس»و « اسبندریه»هاي تدریس در دانشگاه ةابقس« ابوالعزم»است. 

ایران و مصر  ةهاي عاميانالمث،دكتري او، پژوهشی در تقبيق مشهورترین ضرب ةنامپایان

اي به رسد وي اهتمام ویژهبه نظر می ،(. بنابراینportal.mohesr.gov.eg)ن. ك:  است
 عربی دارد.  تقبيق عناصر فرهنگی دو زبان فارسی و

در دو ترجمة « روي ماه خداوند را ببوس». تحليل عناصر فرهنگي رمان 1-1
 «ایویر»عربي با تکيه بر رویکرد 

 بوم شناسي. 1-1-2
 . گياهان1-1-2-2

  .«توي ماشين پيچيد هاي سفيدیاسمنناگهان بوي خوش »(: 41: 6834مستور )
 (.97: 1864 )مستور،« ی السیارةف یاسمین ابیض فجأة  فاحت رائحة »حمدان: ترومة 

 (.  79: 1864 )مستور،« فی السیارة رةالیاسمین العطفجأة  تفوح رائحة  »عاط،: ترومة 

این مقوله را ترومه كرده  وایگزینی حمدان با استفاده از اشتراكات فرهنگی و راهبرد
ه است. ویژگی عقر خاص را منظر داشت ،یاسمن سفيد ةاست. نویسنده با اشاره به گون

تر از كند. عملبرد حمدان دقيقیاسمن را ترومه می اواژ ،گياه ةعاط، با حذف گون

 نماید.عاط، می

 .«،...سپيداراما دو طرف خيابان پر از »(: 41: 6834مستور )

 (.97: 1864مستور، « )،...باشجار الحورجانبی الشارع کانا یغصان »حمدان: ترومة 

 (.79: 1684مستور، « )،...بشجر البوقیصاتلئان جانبی الشارع یم»عاط،: ترومة 

گيري از روش وایگزینی گزیده و با بهرهررا ب« حور» ا خود واژة حمدان در تروم

را به عنوان معادل انتخاب  6«بوقیصا»را آورده است. عاط، نيز « سپيدار»معادل عربی 

                                                            
 (9831: 6877وقيصا: معرب، إ، مأخوذ از یونانی. درخت سپيدار )دهخدا،ب .6
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ا دو واژا مختل،ِ گيري از وایگزینی ترومه كرده؛ امهر دو متروم با بهره كرده است.
 اند. كاربردهمووود در زبان عربی را به

 «هوا كنی؟ ننارهاي می تونی اون رو تا باالي درخت»(: 661: 6834مستور )

 (.618: 1864مستور، « )؟الدلبأتستطیع ان تطیرها علی من اشجار »حمدان: ترومة 

 (.617: 1864ور، مست« ))الصنار(؟ «جنار»تقدر تطیرها اعلی من شجر »عاط،: ترومة 

عربی را وایگزین كرده است، اما عاط، « دلب» ااین عنصر واژ ةحمدان براي تروم

« صنار» توضيح بيشتر واژا  را به طور مستقيم از فارسی وام گرفته و براي« جنار» اابتدا واژ

رسد عاط، با به نظر میاست.  نموده وایگزینرا در كمانک  ننار استمعرب كه خود 

گيري كلمه، مخاطب را با روش به نند مورد اشاره داشته است؛ در ابتدا با وام تلفيق دو

سازد و در پی آن با وایگزینی، تووه او را به معرب بودن تلفظ فارسی واژه آشنا می

  كند.  صنار از معادل فارسی آن ولب می

 . حيوانات1-1-2-1
از البالي باتالقی  غوكیدن نيزي گنگ و نامفهوم مث، بيرون آم»(: 71: 6834مستور )

 .«آیدلزج و سياه از اعماق ذهنم باال می
« من مستنقع لزج و أسود ضفدعصعد شیء مبهم وغیر مفهوم، مثل خروج »حمدان: ترومة 

 (.37: 1864مستور، )

 ضفدعکأن شیئاً غیر مفهوم یصعد من اعماق ذهنی ویصعد مثل خروج »عاط،: ترومة 

 (.661: 1864مستور، )« اسود ولزج من بین مستنقع

غوك به ووود دارد. « قورباغه»و « غوك»هایی ميان در فرهنگ فارسی تفاوت  

در ي واژگان غوك و قورباغه هاتفاوت آمده است؛« پق»و « نعز»و « وزغ»معناي 

است؛ براي مثال، دهخدا تنها این  مورد تووه قرار نگرفته نندان ي لغت فارسیهافرهنگ

هاي قورباغه كه در مواقع حركت برخالف قورباغه یبی از گونه»كه  موارد اشاره دارد
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  (18677: 6877)دهخدا، « هاي حركتيش را به ولو می بردوهد، بلبه به ترتيب اندامنمی
اند. هر دو متروم اثر نيز مترادف در نظر گرفته شده اغوك و قورباغه دو واژ و اكثراً 

هاي دو كلمه در صورت دریافت تفاوتاند. دهغوك كر ارا وایگزین واژ« ضفدع» اواژ

 نمود.تر میمناسب« علجوم»در كاربرد فارسی، وایگزینی واژا عربی 

الزم به ذكر است كه عالوه بر این عنصر فرهنگی اشبال واضح دیگري در ترومة 
به غوك است؛ در « سياه»و « لزج»خورد كه مربوط به نسبت صفات عاط، به نشم می

 شمرد.برمی« باتالق»ور این دو صفت را براي حالی كه مست

 فرهنگ مادي. 1-1-1
 . خوراک1-1-1-2

 «.رو بيشتر از من دوست داري قورمه سبزيتو حتی »(: 43: 6834مستور )

 (.96: 1864مستور، « )اکثر منی السبانخانت تحبین »حمدان: ترومة 

 (.73: 1864ر، مستو« )اکثر منی القورمة  سبزیإنك حتی تحبین »عاط،: ترومة 

با ققعات گوشت لوبيا و سبزي خرد »ایرانی است كه  قورمه سبزي نوعی غذاي كامالً    

به معناي « سبانخ»شود. حمدان با وایگزین كردن ( پخته می1749: 6879 )معين،« شده

. احمد خاص این خوراك ایرانی را واگذاشته است اسفناج، ویژگی فرهنگی كامالً
آن را براي مخاطب  ،ارسی وام گرفته است و با اضافه كردن پاورقیرا از ف اعاط، واژ

 تر عم، كرده است.كند. عاط، در انتقال این عنصر فرهنگی موفقخود تعری، می

 . پوشاک1-1-1-1

 .«نازي به سر كرده بود نادر مشبی كرپ»(: 91: 6834مستور )

مستور، « )یشه اللطیفعباءة  سوداء من قماش الکرکانت ترتدی سایه »حمدان: ترومة 

1864 :18.) 

 (. 38: 1864مستور، « ))حجابا( أسود لطیفاقد وضعت سایه علی رأسها »عاط،: ترومة 
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ها و سایر اعضا و البسه روي اي كه زنان براي پوشاندن نهره و دستپارنه»نادر 
 این پوشش خاص زنان ایرانی است.(؛ 7618و  7616:6877)دهخدا، « ها پوشندهمة لباس

پوشش خاص « عباءة»وایگزین شده است در حالی كه « عباءة»در ترومة حمدان واژا 

كرپ نيز معادل مناسبی را انتخاب نبرده است. پارنه  ةعربی است. حمدان در تروم
متفاوت است.  شود با پارنة كریشه كامالًبراي دوخت نادر استفاده می كرپ كه معموالً

یا « حریر»، «پکر»وایگزینی  همچنين عری، كلمة نادر وگيري و توام متروم با ،بنابراین

 ةتروم ؛كه در فرهنگ عرب شناخته شده استدر وایگاه واژا كرپ،  «جورجیت»

 .كردتري ارائه میدقيق

اما نه  ،كنددر كمانک به خاص بودن آن اشاره می« حجاب» اعاط، با قرار دادن واژ

ماهيت خاص این حجاب  ،بنابراین ؛دهدمی نه شرح و تعریفی ارائه و آوردنام آن را می

 ماند.بر خواننده پوشيده می
اشاره ( 77: 6834)مستور، « دارنادر سفيد گ،»نویسنده به  ،در وایی دیگر از رمان

( 33: 1864مستور، « )عباءة  صالة  بیضاء موردة»دارد كه در اینجا حمدان عبارت را 

ت خاص نادر همچنان بر خواننده پوشيده كند. در این عبارت هر نند ماهيترومه می

« بیضاء موردة»اللفظی تحتة و تروم« عباءة  صالة»اما متروم با آوردن تعری،  ،است

عاط، آن قسمت از متن را كه احمد اما  ،سعی در انتقال نوع حجاب ایرانی در نماز دارد
ا با ابهام و با تووه به سياق و موقعيت، معنا ر حاوي این عنصر فرهنگی است، حذف

 .كرده استرو هروب

 .  منازل و شهرها1-1-5
با نشم خودش پاي خودش را دیده كه از بدنش ودا شده و روي » (:84: 6834مستور )

 .«افتاده است ریزخاك

عندما اصابت الشظیة  قدمه؛ رآها بأم عینه وهی تنفصل عن جسده، و »حمدان: ترومة 

 (.49: 1864مستور، « )الترابتسقط علی 
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قطعا  االرضرأی بعینه قدمه وهی تنفصل عن جسده، وقد وقعت علی »عاط،: ترومة 

 (.96: 1864مستور، « )صغیرة

ونگ  اهایی كه زمانی رزمندنویسنده در طول رمان با تووه به حضور شخصيت
هاي فرهنگی مربوط به وبهه و ونگ دارد. هاي فراوانی به مقولهاشاره ،اندتحميلی بوده

اي در ذهن مخاطب ایرانی دارند. از وملة ها معانی خاص، آشنا و نهادینه شدهاین مقوله
و... است. هر دو  «بازگشت پيبرهاي شهدا»، «خمپاره»، «تركش»، «ققعنامه»این موارد 

دست به  ،متروم بدون در نظر گرفتن فضایی كه نویسنده عامدانه لحاظ كرده است
ها ال كام، این عناصر فرهنگی و مفاهيم آناند و دقت الزم را براي انتقترومه زده

 پردازند.به ارائة شرحی تاریخی از آن در پاورقی می« ققعنامه»اند و تنها در ترومة نداشته

آن سوي خندق كه خاك كنده بدانجا »آورد: ننين می «ریزخاك»دهخدا ذی، واژا 

« التراب»هایی نون دل. حمدان و عاط، با معا(6883: 6877)دهخدا،  «بر هم انباشته شود

« تراب الخندق»رسد ترومة . به نظر میاندموفق به انتقال مقصود نویسنده نشده« االرض»و 

 ریز مناسب تر باشد.براي انتقال عنصر فرهنگی خاك

 .«بيرون آورد گنجهدوید توي آشپز خانه و كاردي از توي »(: 43: 6834مستور )

 (.96: 1864)مستور، « رجت سکیناًرکضت الی المطبخ و اخ»حمدان: ترومة 

 (.73: 1864)مستور، « الدرججرت الی المطبخ و اخرجت السکین من »عاط،: ترومة 

به معناي قفسه و كمد كونک آمده است. حمدان در « فرهنگ معين»در « گنجه»

« درج»عاط، گنجه را احمد خود این عنصر فرهنگی را حذف كرده است.  ةتروم

در زبان « درج»واژه معادل مناسبی براي گنجه نيست. نرا كه  ترومه كرده است. این

: 6873، آمده است )ن. ك: معجم الوسيط« كشو»و « وواهرات ةصندوقچ»عربی به معناي 

. اند این واژه را به درستی به زبان مقصد منتق، كنندهر دو ترومه نتوانسته ،ینابنابر(؛ 177

 تري باشد.معادل مناسب« خزانة»رسد واژا به نظر می
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هاي فرهنگی است، اما به وضوح از موارد دیگر این نمونه كه خارج از مبحث مقوله
و ترومة آن به صورت « كارد»خورد، عدم تووه عاط، به نبره بودن واژا به نشم می
 معرفه است.

 فرهنگ اجتماعي. 1-1-0
 «.شوهره یه الت بی سر و پا بود...(: »36: 6834مستور )

 (.68: 1864)مستور، « إنه متسکع سیء السمعة ...»ترومة حمدان: 

 (.619: 1864)مستور، « إن زوجها کان عاطالً ال جدوی و ال فائدة  منه...»ترومة عاط،: 

نيز )در تداول عوام(. الت. )ص، ا( آنبه هيچ ندارد. كه هيچ مال ندارد. سخت بی»    
اي است به معنی فقير ام گونهمردي بی سر و پا. مردي سخت رذل. در تداول لوطيان دشن

(. هر دو متروم براي انتقال این مقولة فرهنگی دست به 66983: 6877)دهخدا، « بد
تر بوده، رسد عملبرد حمدان در انتقال معناي ولگرد بدنام موفقاند. به نظر میتعری، زده

به زبان از این مقوله را نراكه متروم سعی كرده است برداشت منفی مخاطب فارسی
زبان منتق، كند، اما عاط، تعریفی آورده است كه نزدیک به مفهومی مخاطب عرب

رسد است و این تعبير معادل الت بی سرو پا نيست. به نظر می« بيبار به درد نخور»نون 

« عاطل سیء السمعة»گيري از عملبرد دو متروم ترومة پيشنهادي بهتر است با بهره

 باشد.

هاي سياه ضخيمی به تن بلند و روپوشي ساقهاها نبمهخسال(: »86: 6834مستور )
 «.اندكرده

قد ارتدی الجزارون أحذیة  طویلة  و أثواباً سوداء واقیة ، سمیکة  و »ترومة حمدان: 

 (.98: 1864)مستور، « مصنوعة  من البالستیك

یکیة  قد ارتدی القصابون أحذیة  برقبة  طویلة  و ستر سوداء بالست»ترومة عاط،:  

 (.11: 1864)مستور، « سمیکة
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اي عربی است كه وارد زبان فارسی نيز شده است. این واژه در فرهنگ واژه« سالخ»    

( 68793: 6877)دهخدا، « آنبه پوست حيوانات از بدن بيرون كشد»دهخدا به معناي 
در  است. همين معنا براي این واژه در عربی آمده است. حمدان و عاط، با ووود اینبه

ترومه « سلخانه»و « مسلخ»خانه را به ترتيب همان صفحات و نند سقر پيش از این سالخ

نماید.( در وایگزینی شغ، سالخ تر میمناسب« حمدان»اند )به نظر معادل وایگزین كرده

كه معادل انتخابی حمدان است به « جزار»روند. هاي دیگري میبه سراغ واژگان و ریشه

« قصاب»( در هر دو زبان است و 7786: 6877)دهخدا، « حركنندا شتراشتركش، ن»معناي 
آمده است. با « فروشوزار و گوشت»معادل برگزیدا عاط، در هر دو زبان به معناي 

كن كشد، قصد او از سالخ همان معناي پوستتووه به موقعيتی كه مستور به تصویر می
رسد كاربرد اند، اما به نظر میاست. هر دو متروم قصد وایگزینی معادل سالخ بوده

سالخ در عربی وایگزین مناسب سالخِ فارسی است، نراكه تفاوت معنایی واضحی بين 
 وزار، قصاب و سالخ در عربی و فارسی ووود دارد.

 ها و مفاهيم، فعاليتآداب و رسومها، . نهاد1-1-3
 اداري -. سياسي1-1-3-2

 .«خراب است دادگستري هاي ساختمانآسانسور» (:13: 6834مستور )
 (.83: 1864مستور، « )معطّلة المحکمةکانت مصاعد بنایة  »حمدان: ترومة 

 (.96: 1864مستور، « )متعطلة المحکمةمصاعد مبنی »عاط،: ترومة 

شود و در ایران به مجموعة یک حوزا قضایی شهر یا شهرستان اطالق می« دادگستري»    
دادگستري اعم از دادگاه است. هر دو متروم واژا  ،ندادگاه قسمتی از آن است. بنابرای

تري از فرهنگ معادل مناسب« مجمع المحاکم»رسد اند. به نظر میمحبمه را برگزیده

 عربی براي دادگستري باشد.
در این مثال نيز عالوه بر عنصر فرهنگی، مورد دیگري در ترومة حمدان به نشم     

وملة مضارع متن اصلی را به صورت ماضی ترومه « کان»خورد. این متروم با آوردن می

 كرده است.
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 .«نهارشنبه بوده... هفدهم مهرماه»(: 61: 6834مستور )

 (.18: 1864مستور، « )...التاسع من تشرین األول»حمدان: ترومة 

 (.88: 1864مستور، « )السابع من اکتوبر»عاط،: ترومة 

نندین بار به ذكر تاریخ بر اساس تقویم  «ببوس روي ماه خداوند را»مستور در رمان     
شمار آشوري ها را براساس گاهپردازد. حمدان متروم عراقی اثر، تاریخایرانی می

ها را براساس سازي كرده است كه تقویم رسمی كشور عراق است. عاط، تاریخمعادل
زینی شمار ميالدي ترومه كرده است كه تقویم رسمی كشور مصر است. او این وایگگاه

. عملبرد آوردخ ایرانی را در آن مییسازد و تاررا با اضافه كردن پاورقی همراه می
 كند.شمار ویژه در ایران میعاط،، مخاطب را متووه گاه

 

 . آداب و رسوم1-1-3-1

 .«خواستگار برایم آمد»(: 87: 6834مستور )
 (.43: 1864مستور، « )ليخقبنی»... حمدان: ترومة 
 (.18: 1864مستور، « )واء شخص ليخقبنی»عاط،: ترومة 

« براي طلب عروس به منزل دختر یا زنی رفتن»در زبان فارسی، خواستگاري به معناي     

و  «خطب»است. معادل این عم، در زبان عربی  (68881و  68886: 6877)دهخدا، 

ر است. در  فارسی به مردي كه طالب و خواهندا ازدواج باشد، خواستگا «الیدطلب»

شود كه فقط در صفت خواهنده گویند. این اصقالح زمانی بر افراد اطالق میمی
در صورت  و دناند و ووابی در قبول یا رد درخواست ازدواج دریافت نبرده باشبرآمده

د. در عربی معادل دقيقی براي خواستگار ووود نشوخوانده می« نامزد»كسب موافقت 

هر دو متروم عنصر فرهنگی  ،ی است. بنابراینفارس« نامزد»معادل « خطیب»ندارد. 

 اند و آن را به صورت ضمير مستتر براي فع،، حذف كردهرا كه اسم است« خواستگار»

اند. به نظر راهبار مناسبی براي عنصر آوردهبه معناي خواستگاري كردن « خطب»

 خواستگار فارسی است.
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 . مفاهيم1-1-3-5

 «.گرفتآبغوره میاي كه خيلی ضعيفهم به یه داد ولو پاتون»(: 41: 6834مستور )
 (.98: 1864مستور، « )تفسح دموع التماسیحکانت مرأة  ال توّاًبعتها »حمدان: ترومة 

مستور، « )أمام قدمیك تبکی، کانت انسانة  ضعیفة  من المرضاعطیته الی »عاط،: ترومة 

1864 :16.) 

ولو »یا « پيش پا»ه گفته شود، فعلی زمانی ك .این نمونه حاوي سه عنصر فرهنگی است    
قب، از آمدن آن شخص فعلی  ي كسی به وقوع پيوسته، كنایه از آن است كه دقيقاً«پا

ویژا طبقة  نيز در زبان فارسی یک عنصر فرهنگی « ضعيفه»صورت گرفته است. واژا 
شود. در فرهنگ دهخدا ذی، این كلمه ننين قلمداد میخاصی از وامعة شهري ایران 

زبانان( زن معهود. زن زن سست و ناتوان. مقلق زن )در اصقالح فارسی» :آمده است
در فرهنگ عام ایرانی كمتر « ضعيفه». امروزه اصقالح (69678: 6877)دهخدا، « ناشناس

. نویسنده این كنندمیكونه و بازار از آن استفاده  رود و برخی طبقات خاصبه كار می
مووود در این قانونی دارو نق، كرده است. عنصر سوم يراصقالح را از قول فروشندا غ

 .است به معناي زود و زیاد گریستن« آبغوره گرفتن» ة، كنایمثال

آورد. در واقع با آوردن می را «توّاً» حمدان عنصر اول را با استفاده از راهبار تعری،،

 «إمرأة»ین كردن . او با وایگززده است معناي مستقيم و غيركنایی دست به تعری، كنایه

موفق به انتقال معناي دقيق مقلوب  -با تووه به بار فرهنگی خاص ضعيفه در فارسی-
در فرهنگ امروزي و عام  وایگاه اوتماعی گوینده را نشان نداده است. و همچنين نشده

ایران بار معنایی دو واژه زن و ضعيفه كامالً متفاوت است و كاربرد هر كدام در زبان 
اي طبقة فرهنگی خاص گوینده در وامعة ایرانی است. وایگزینی واژا زن فارسی گوی

كه در فرهنگ عربی ووود دارد به واي « حرمة»كند. كاربرد این مفاهيم را منتق، نمی

معادلی « آبغوره گرفتن»كنایة  ةحمدان در ترومآید. تر به نظر میضعيفة فارسی، مناسب

در فارسی « اشک تمساح ریختن»معادل « التماسیحدموع »مناسب برگزیده است. نا كامالً

رسد به نظر می نامناسبی است. دروغين، وایگزین كامالً ةگری است. این عبارت به معناي

 تري باشد.وایگزین مناسب« گرفتآبغوره می»به واي «  قلبتها مناحة»معادل 
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و در نتيجه  ترومة عاط، حاكی از عدم دریافت درست دو عنصر اول از طرف متروم    
او تنها موفق به انتقال معناي گریه از كنایة آبغوره گرفتن  انتقال نادرست مفهوم است.

  كند.این ترومه درك معنا را به شدت دنار مشب، و ابهام می شده است.

 .«خون خونش رو می خورد» (:71: 6834مستور )

 (.31: 1864مستور، « )جداً کان غاضباً»حمدان: ترومة 

     (.661: 1864مستور، « )یاللی ماعندکیش دم یللی ما عندکیش نخوة»اط،: عترومة 

 ةاین كنایه به معناي این است كه فرد از فرط عصبانيت به خود بپيچد. حمدان در تروم    
مصري  ةاین مقوله از لهج ةاما عاط، كه براي تروم ،خود كنایه را تعری، كرده است

دهد. معادل انتخابی عاط، ت معادلی نامناسب ارائه میبا دریافت نادرس ؛بهره وسته است
؛ بنابراین، عاط، كنایة نامناسبی را وایگزین است« غيرت رگ و بیبی» كنایه ازدر 

كنایة فارسی كرده است. البته از آنجایی كه او پيش از این در دریافت اسم علم مذكر 
مفعول را ضمير مؤنث آورده با مشب، مواوه شده و آن را مؤنث در نظر گرفته، « سيا»

تواند معادل می« کان یتفجر غضباً»افزاید. است این مورد به شدت بر ابهام ترومه می

 مناسبی براي این كنایه باشد.  

 . «گمونم هيچی نشنيده باشه. منظورم شوهرمه نسناساما اون » (:31: 6834مستور )

: 1864مستور، « )جوده اصالًزوجی لم یسمع بو القرد أتصور أن ذلك»حمدان: ترومة 

64.) 

مستور، « )اعتقد انه لم یسمع شیئاً قط. اقصد زوجی النسناسلکن ذلك »عاط،: ترومة 

1864 :611.) 
اي شبيه به انسان كه هيبلی ترسناك دارد. آدم وانوري افسانه» در لغتواژا نسناس      
بدونسی  در كاربرد  ( آمده است. بار معنایی4718: 6879)معين، « هيبت و بدونسبد

طبقات  در ميان  ،عالوه بر اینشناختی آن غلبه دارد. فارسی واژه بر بار معناي زیست
 .رواج داردي ااوتماعی ویژه
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را  در زبان عربی آنو مشترك ی واژه و عاط، معادل همسان ختشناحمدان معناي زیست
توانند هستند، اما هر دو میبا ووود اینبه دو معادل انتخابی متفاوت . اندوایگزین كرده

 معناي توهين و دشنام را منتق، كنند.

 .«قربان ایمنمک پرورده»(: 46: 6834مستور )

 (.18: 1864مستور، « )یا سیدی نحن أوفیاء»حمدان: ترومة 

 (.76: 1864مستور، « )سیدی نحن اکتافنا من خیرک»عاط،: ترومة 

ون كسی بودن به سبب پرورش زیر در اصقالح فارسی به معناي مدی« نمک پرورده»
 سایة اوست و در واقع نان و نمک كسی را خوردن و منت پذیر او بودن.

معادل  «وفاداري» كنایه به نراكه تعری، ،دهدترومة حمدان مفهوم دقيقی ارائه نمی
رساند. عاط،، معادل فرهنگی آید و مضمون مدیون بودن را نمیمناسبی به نظر نمی

عنصر را  ،«أکتافنا من خیرک». این متروم در واقع با آوردن ن كرده استعربی را وایگزی

 تر باشد.گزینی عاط، دقيقرسد معادلبه نظر میسازي كرده است. بومی

 مذهبي -. دیني1-1-3-0
 .«یا هو» (:17: 6834مستور )
 (.83: 1864مستور، « )یاهو»حمدان: ترومة 
 (.47: 1864مستور، « )یاهو»عاط،: ترومة 

اي » عبارت به معنايمفهوم و شناخته شده است. این  در فرهنگ فارسی كامالً« یا هو»
( 166: 6879)عميد،  «گویندخدا، )شبه ومله( )تصوف( درویشان هنگام خدا حافظی می

در پاورقی یک كند و گيري، این عنصر فرهنگی را ترومه میحمدان با وام آمده است.

فی التقالید الشعبیة  اإلرانیة ؛ لإلشارة  إلی « هو»لفظة  تستخدم »آورد:  شرح عبارت می

عبارت را عيناً  ،كند. عاط، بدون اضافهاضافه می( 83: 1864)مستور، « الذات اإللهیة

عملبرد حمدان در استفاده از روش تلفيق براي انعباس فضاي عرفانی و صوفی  آورد.می
 مووود در رمان اثرگذارتر است.
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 .«بوسهرو می مهر نمازروزي سه بار »(: 168: 6834مستور )

 (.663: 1864مستور، « )ثالث مرات یومیاً تربة  الصالةتقبّل »حمدان: ترومة 

 (.618: 1864مستور، « )یومیا ثالث مرات قرص الصالةتقبّل »عاط،: ترومة 

را وایگزین مهر نماز فارسی كرده كه براي « تربة  الصالة» اغسان حمدان واژ

را شرحی  ،پاورقی ناشر اثر درمفهوم و شناخته شده است.  عرب كامالً ةيعمخاطبان ش

 آشنایی با آن ندارد، شرح دهد. اي كه احتماالًكند تا آن را براي عرب غيرشيعهاضافه می

هی طین مجفف أو « التربة  الحسینیة »أو « تربة  الصالة»»در این پاورقی آمده است: 

ة  فی صالتهم. اذ ال یجوز فی مذهبهم السجود اال علی حجر یسجد علیه المسلمون الشیع

األرض ورملها و ترابها وحجرها، وما تنبته من غیر المأکول أو الملبوس، وکذا ال یجوز 

عندهم السجود علی المنسوج من أبسطة  وأقمشة . وغالبا یؤخذ هذا الطین من تربة  

ی در پاورقی شرحنيز عاط،  (.663: 1864)مستور، «  کربالء حیث استشهد الحسین )ع(

قرص یضعه الشیعة  للصالة  ألنهم ال یسجدون : »براي این عنصر فرهنگی آورده است

« علی المفروشات مباشرة  کالسجادة  لذا یضعونه مکان السجود وهو من تربة  کربالء

براي مهر نماز در « تربة  الصالة»تووه به ووود وایگزین  با(؛ اما 618: 1864)مستور، 

 رسد.مناسب به نظر نمیاللفظی واژا فارسی، تحت ةتروم ان عربیزب

 . هنري1-1-3-3

 .«اي آن را نوشته بودمناشيانه نستعليقدو سال قب، با »... (: 11: 6834مستور )

: 1864مستور، « )غیر متقن بخط نستعلیققصیدة  کتبتها، قبل عامین؛ »... حمدان: ترومة 

81.) 

مستور، « )بخط النسخمن الشعر قد کتبتها مبتدئ منذ عامین  قطعة »... عاط،: ترومة 

1864 :41 .) 
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نام خقی است كه از خط نسخ »هاي خوشنویسی فارسی است. یبی از شيوه« نستعليق»
نستعليق  اخود واژ ة(. حمدان در تروم11491: 687، )دهخدا« و تعليق گرفته شده است

تعری،، ققعه شعر مذكور را با خط نستعليق كند. او وهت گيري وارد ترومه میرا با وام

كند. با این روش مخاطب را به شب، دیداري با عنصر فرهنگی به خواننده عرضه می
 ،نسخ وایگزین شده است. خط نستعليق ااحمد عاط، واژ ةمواوه كرده است. در تروم

ترومه و  رود. با اینفارسی است و نسخ براي هر دو زبان فارسی و عربی به كار می اویژ

 شود.عرب منتق، نمی افرهنگی به خوانند لةبدون تعری، و اضافه، ویژگی خاص این مقو
 حمدان در انتقال این عنصر فرهنگی بهتر عم، كرده است. 

 اشارات و حرکات. 1-1-7

. دختر آوردشبلک در میدهد و هاش را در هوا تبان میدست» (:7: 6834مستور )
 .«رودریسه می

تضحك دون ، وهی یعبر بحرکات وجهه أخذ یحرک یدیه فی الهواء و»ن: حمداترومة 

 (.67: 1864مستور، « )توقف

تجعل الفتاة  تستغرق فی الضحك  حرکاتو کان یلوح بیدیه فی الهواء »عاط،: ترومة 

 (.18: 1864مستور، « )بشدة

در فرهنگ فارسی شبلک درآوردن عبارت است از ونباندن عضالت صورت با 
آميز با لب و نشم و ابرو. هر دو متروم این كنایه را با تعری، ترومه سخرهوضعی م

اند. با تووه به اینبه شبلک درآوردن حاكی از حركاتی است كه با اعضاي دهنمو

واضحی به حركات صورت دارد،  احمدان كه اشار ةشود، ترومصورت ایجاد می
 تر است.مناسب

هایی حالی و نمایان شدن حالتبه معناي بیدر گویش و لهجة تهرانی « ریسه رفتن»
شبيه به ضع، وسمی به سبب شدت خنده است. هر دو متروم براي به تصویر كشيدن 

تستغرق فی »رسد احمد عاط، با وملة زنند. به نظر میمی وایگزینی این كنایه دست به

 تر به معناي مقصود است؛ هر نند كام، نيست. نزدیک« ةشدبالضحك 
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 .«ها ادامه داردشود تا مدتهر حيوانی كه ذبح می خرخرصداي »(: 86: 8346مستور )

 (.98: 1864مستور، « )ح یستمر لفترةبذیکل حیوانٍ  ثغاءکان »حمدان: ترومة 

 (.11: 1864مستور، « )کل حیوان یذبح تستمر لمدة حشرجةصوت »عاط،: ترومة 

 «و الظباء عند الوالدة  و غیرهاصوت الغنم »آمده است: « ثغاء»العرب ذی، در لسان    

الحشرجة  الغرغرة  »خوانيم: ننين می« الحشرجة»و ذی، واژا  (668: 6668، العربلسان)

رسد معادلی كه به نظر می ،. بنابراین(187: 6668،العربلسان) «عند الموت و تردد النفس

 .تر باشدمناسب ،خود آورده است ةاحمد عاط، با روش وایگزینی در تروم

 « افتاد توي آب تاالپیشنيدم كه »(:  13: 6834مستور )

 (.73: 1864مستور، « )صوت سقوطٍ فی الماءسمعت »حمدان: ترومة 

: 1864مستور، « )صوت اصطدام شیء بالماء حین وقوعه فیهسمعت »عاط،: ترومة 

689.) 

را با  آواآوایی است براي افتادن نيزي در آب. هر دو متروم این نامنام« تاالپی»
 دهند. ترومه و تعری، حمدان مختصرتر است. گيري تعری،، شرح میكاربه

 گيرينتيجهبحث و 
شود. هاي متنوع روایت میببوس در ساحتی حاوي موقعيت رمان روي ماه خداوند را

خواننده را با طبقات اوتماعی متفاوتی در وامعة  ،نویسنده به دنبال مقصود اصلی خود
تر كند. این ویژگی اثر، باعث نمود هر نه بيشتر و متنوعرو میهان روبشهري و مدرن تهر

هایی در فهم و هر دو متروم عرب با نالش ،عناصر فرهنگی درآن شده است. بنابراین
  اند.انتقال این عناصر متنوع مواوه بوده

هر دو متروم بيشتر از  گانة مووود در الگوي ایویر،هاي هفتراهبرد از ميان
اند و این دو متروم كمتر از تلفيق دو راهبرد استفاده كرده اند.بهره برده« گزینیوای»

 حمدان بيش از عاط، از اضافه ها قاب، مشاهده است.مورد بيشتر در آوردن پاورقی

كارگيري پاورقی، مثالً در هكردن پاورقی سود وسته است. گاهی افراط حمدان در ب
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رسی، باعث ایجاد انققاع و گسستگی در متن داستان هاي علم فاذكر معناي لغوي اسم
ایران به ویژه در تصوف و  ةشده است. شرحی كه حمدان از فضاهاي فرهنگی وامع

 روش این از كمتر عاط،. رسدمی نظر به مفيد دهد،می ارائه ایرانی -عرفان اسالمی
در مقدمة رنند سعی برآن داشته است كه فضاي فبري داستان را ه كند؛می استفاده

 مفص، خود بر ترومه براي خواننده به تصویر ببشد.
رسد قرابت اند، اما به نظر میدو متروم عراقی و مصري زمانی در ایران زندگی كرده

و این  باشد بيشتر ایران معاصرهاي فرهنگی وامعة متروم عراقی و درك او از مقوله
فرهنگی و حتی وغرافيایی، نمود، نراكه سابقة تاریخی و مسئله دور از ذهن نمی

 . اشتراكات فرهنگی بيشتري را بين نویسنده و متروم به ووود آورده است

 تعارض منافع

 تعارض منافع ندارم.

ORCID 
Masoud Fekri  3003-2047-0002-https://www.orcid.org/0000 

Neda Fazeli  7312-9958-0001-https://www.orcid.org/0000 

 منابع
(. عناصر فرهنگی در ترومه؛ 6866) .شراره، و ناوشيان ، ناهيدوليلی مرند، احدي، مهناز

 .666 -688(، 4)3، هاي تقبيقیفصلنامة پژوهشرویبردهاي متروم. 
 دار صادر. :. بيروتلسان العرب(. 6668) .ال الدین محمد بن مبرمابن منظور، وم
المعجم (. 6873) خل، احمد، محمدو  ، الصوالحی، عقيهمنتصر، عبدالحليم، انيس، ابراهيم

 دفتر نشر فرهنگ اسالمی. :. تهرانهشتم. ناپ الوسيط
فرحزاد و عبد اهلل  . ترومة فرزانهاصقالحات كليدي در مقالعات ترومه(. 6866پاالمبو، گيزپه )

 ققره.انتشارات عبد البریم زاده. تهران: 
پذیري عناصر فرهنگی در خقبة (. ميزان ترومه6861) سلمان، ميرفت.نژاد، عليرضا و حاويان

، ادب فارسی )دانشبدا ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران(صد و هشتم نهج البالغه. 
7(6،) 64-78. 

https://orcid.org/0000-0002-2047-3003
https://orcid.org/0000-0002-2047-3003
https://www.orcid.org/0000-0001-9958-7312
https://www.orcid.org/0000-0001-9958-7312
https://orcid.org/0000-0002-2047-3003
https://www.orcid.org/0000-0001-9958-7312


 1041پاییز و زمستان  | 12شماره  | 11سال  |ات عربی ادبیهاي ترجمه در زبان و شپژوه | 111

 

با « روي ماه خداوند را ببوس»(. تحلي، روایت رمان 6836) .عفتپور، آرش و مقلبی، حسين
 .649-611(، 16). فصلنامة انجمن ایرانی مقالعات فرهنگی و ارتباطاتتاكيد بر مسئلة معنا. 

مؤسسة انتشارات و  :از دورا ودید. تهران دوم. ناپ نامة دهخدالغت(. 6877اكبر )دهخدا، علی
 ناپ دانشگاه تهران.

پذیري هاي ترومه(. نالش6861) .نظري منظم، هادي و حيدري، احمد ،كبريروشنفبر، 

نجيب محفوظ؛ مقایسة دو ترومه با تبيه بر « اللص و الکالب»عناصر فرهنگی در رمان 

(، 3)8 ،هاي ترومه در زبان و ادبيات عربیپژوهشدوفصلنامة ارنوب نظري نيومارك. هن
684-68. 

 اميركبير. :. تهرانپنجم. ناپ فرهنگ عميد(. 6879) .عميد، حسن
نهادها، »پذیري عناصر فرهنگی (. نگونگی ترومه6861) .كيادربندسري، فاطمه و صدقی، حامد

هاي عربی به فارسی با تبيه بر هاي داستاندر ترومه« آداب و رسوم و وریانات و مفاهيم
، انشگاه تهران(ادب عربی )دانشبده ي ادبيات و علوم انسانی، دنارنوب نظري نيومارك. 

6(1 ،)161-666. 
 .تهران: نشر مركز.یازدهم . ناپروي ماه خداوند را ببوس(. 6834). مستور، مصقفی

 :. قاهرهاول. ترومة احمد عاط، ابو العزم. ناپ قبّل وجه الهك(. 1864). ____________

 المركز القومی للترومه.
 ناپ اول. قاهره: تنویر. . ترومة غسان حمدان.ووه اهلل(. 1864) .____________

 . تهران. اميركبير.نهم . ناپفرهنگ معين(. 6879) .معين، محمد
. روش ارزیابی و سنجش كيفی متون ترومه شده از عربی به فارسی(. 6868) .نصيري، حافظ

 سمت.انتشارات تهران: 
در « كوربوف »گزینی رمان (. تحلي، معادل6867) .آبادي، ليالنظري، عليرضا و واللی حبيب

هاي ترومه در زبان و ادبيات پژوهشدوفصلنامة ترومة عربی با تبيه بر رویبرد ایویر. 
 .686-684(، 66)3 ،عربی

هاي عناصر متفاوت فرهنگی. ترومة سيد محمد رضا هاشمی. (. روش6878). ایویر، والدمير
 http://motarjemjournal.ir/2020/06/1789(. 1818. )فصلنامة متروم

http://portal.mohesr.gov.eg/ar-. موقع وزارة  التعلیم العالی والبحث العلمی

eg/Pages/Home.aspx 
 
 

http://motarjemjournal.ir/2020/06/1789
http://portal.mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/Home.aspx
http://portal.mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/Home.aspx
http://portal.mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/Home.aspx
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